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ادامه از صفحه اول
رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را با ورود به مباحث و مسائل اقتصادی
کشور ادامه دادند و با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم
جدی تر شدن مدیریت ها و برنامه ریزی ها ،گفتند :سخنان آقای رئیس
جمهور ،سخنان درستی است که باید انجام شود و انجام دادن آن هم به
دست خود مسئوالن و دولت است و راه هم در این زمینه باز است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مهمترین مسئله کشور را در شرایط کنونی
«مسئله اقتصاد و مشکالت معیشتی و فشار بر مردم بهویژه طبقات
ضعیف و متوسط» دانستند و افزودند :مشکالت اقتصادی و نداشتن
برنامه اقتصادی عالوه بر اینکه به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می کند،
به دلیل آنکه مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می گیرند ،زمینه ساز
طمع دشمن نیز می شود.
ایشان با تأکید بر اینکه حل مسائل و مشکالت اقتصادی باید بهطور جدی
در دستور کار مسئوالن قرار گیرد ،خاطرنشان کردند :در زمینه مسائل
اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ بن بستی وجود ندارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :مسائل و مشکالت اقتصادی باعث شده
است که دشمنان ما و در رأس آن آمریکا به زعم خود تصور کنند ،با
تحریم های بی سابقه می توانند به ایران ضربه بزنند در حالی که فلز
جمهوری اسالمی به همت مردم و مسئوالن مستحکم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور از زیرساخت ها
و ظرفیت های خوبی برخوردار است ،گفتند :اقتصاد کشور از چند بیماری
مزمن رنج می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماریها را
برطرف کرد ،اقتصاد ایران حرکت جهشی خواهد کرد.
ایشان«وابستگیبهنفتوخامفروشی»«،مداخالتغیرالزمدستگاههای
حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاستهای اصل
 »۴۴و «تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پا گیر» را از جمله
بیماریهای مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند :اصالح ساختاری
بودجه که قرار بود مجلس و دولت ،در چهار ماهه اول امسال آن را انجام
دهند و همچنین اصالح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است
که باید انجام شوند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :تحقق این امور
زیربناییوساختارینیازمندمدیریتشجاعانه،امیدوارانه،جهادی،همراه
با اشراف میدانی بر مشکالت ،عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن
اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :متأسفانه در سالهای اخیر بهطور
مکرر ،اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران گره زده شد و بسیاری از کارها
به تصمیم های آمریکا یا اروپا موکول شد و در نتیجه سرمایه گذار و فعال
اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد.
ایشان یکی از راههای حل مشکالت اقتصادی را استفاده از ظرفیت
وسیع مردمی کشور دانستند و با تأکید بر اینکه برخورد دولت با عوامل
مخرب در بخشهای گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است ،افزودند:
باید با قاچاق ،داللی ها ،خریدهای خیانتکارانهی ارزاق عمومی و احتکار،
بدون هراس از جنجال ها ،برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این
عرصه حمایت کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان چند کار و وظیفه اساسی که باید به
عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل سه قوه قرار گیرد« ،رونق تولید» را
کلید حل بسیاری از مشکالت خواندند و افزودند :در سایه عزم جهادی
و بهکارگیری جوانان متخصص ،موانع رونق تولید قابل رفع است که اگر
این هدف محقق شود ،مسائلی نظیر اشتغال ،کاهش تورم ،رفاه مردم و
صادرات ،شتاب خوبی خواهد گرفت .ایشان «اعتماد به جوانان» را راه حل
اصلی برشمردند و خاطرنشان کردند :هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و
حداقلامکاناترادراختیارشگذاشتیم،پیشرفتیم.رهبرانقالبتولیدات
ِ
تحسین برانگیز نظامی از جمله موشکهای نقطه زن بالستیک و کروز با
برد  ۲هزار کیلومتر را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن ،با انگیزه و خستگی
ناپذیر خواندند و افزودند :در بحث غنی سازی  ۲۰درصدی اورانیوم و
تأمین نیازهای پزشکی هسته ای نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم،
در میان ناباوری بسیاری ،کار به این مهمی را به سرانجام رساندند ،ضمن
اینکه مشکل ترین بخش غنی سازی ،رسیدن به  ۲۰درصد است و مراحل
بعدی ،آسانتر از این مرحله است.
ایشان پرسیدند :آیا اینگونه جوانان نمی توانند مشکالت صنایع را
حل کنند و با یافتن حلقه های مفقوده بخش های مختلف ،کارها را
به سامان برسانند؟
رهبر انقالب با ابراز تلخ کامی از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای
تولیدی یا کشاورزی ،وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز

رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن نظام تأکيد کردند:

سم است
جنگ نمیشود ،مذاکره با آمریکا ّ
گزینه قطعی ملت مقاومت است

واحدهای تولیدی (اعم از ماشین آالت ،قطعات و مواد اولیه) و ارائه فراخوان
برای رفع این نیازها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند :بسیاری از این موارد
در داخل کشور قابل تأمین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا
را «تالش برنامه ریزی شده و بی وقفه برای خودکفایی بویژه در زمینه
کشاورزی» برشمردند و افزودند :متأسفانه در مقطعی با این حرف که
خرید محصوالت از بیرون ارزانتر تمام می شود و تولید در داخل صرفه
اقتصادی ندارد ،روند خودکفایی دچار ضربه شد.
ایشان افزودند :البته ممکن است خرید برخی محصوالت از جمله
گندم از خارج به صرفه باشد ،اما اگر جلوی واردات این محصول مهم را
گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با تالش بیشتر به راه عاقالنه
خودکفایی ادامه دهیم.
رهبر انقالب خودکفایی در زمینه بنزین را مهم برشمردند و افزودند:
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که به همت سپاه احداث و راه اندازی شد،
حدود یکسوم مصرف مسرفانه کنونی بنزین را تأمین می کند که بسیار
مهم است .حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این محور تأکید
کردند :اقتدار و آبروی کشور در «خودکفایی» است و باید نیازهای مهم
کشور را خودمان تولید و تأمین کنیم« .سهولت کسب و کار» سومین
مسئله ای بود که رهبر انقالب به عنوان دستور کار عمومی قوا مطرح
قوانین بسیار و گاه متناقض» عم ًال مانع
کردند و افزودند« :مقررات و
ِ
رونق فضای کسب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل دست
و پا گیر را برطرف کرد.
رهبرانقالببخشکشاورزیرادارایاولویتخواندندوافزودند:اینبخش،
هم از جهت تأمین مواد غذایی و هم از جهت سهم اشتغال ،بسیار مهم
است و باید با احداث صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن مشکل
فروش محصوالت کشاورزی روستاییان ،به آن توجه کامل کرد چرا که در
پیشرفت و قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
رهبر انقالب نیروی انسانی کارآمد ،جوان ،پرانگیزه و خستگی ناپذیر را
ثروتی عظیم و بی نظیر دانستند و افزودند :هزاران گروه تحقیقاتی در
داخل و خارج از دانشگاهها وجود دارند که میتوانند با ایده ها و فکرهای
خوب و راهگشا ،چرخه کارها در بخش صنایع و معادن و دیگر بخشها را
روان سازی و مسائل زمین مانده را راهاندازی کنند.
ایشان فرصت جبران خسارات سیل را فرصت خوبی برای رونق بخشهای
مختلف تولید خواندند و تأکید کردند :باید اعتبارات جبرانی مناطق
سیلزده را به گونه ای برنامه ریزی و هدایت کرد که به رونق کارخانه
ها بینجامد .حضرت آیت اهلل خامنه ای مسکن سازی را از جمله رشته
های کارآفرین خواندند و گفتند :از جمله غفلت های چند سال اخیر ،بی
توجهی به موضوع مسکن سازی بوده است .ایشان افزودند :باید از فرصت
ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده کرد و با کمک
دستگاههای مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم اشتغالزا و تولید
آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تالشها و
اقدامات ضد ایرانی آمریکا پرداختند و خاطرنشان کردند :در مواجهه با
دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقبنشینی ما و پیشروی متقابل آنها
و یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسالمی نشان میدهد
هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم ،جواب گرفتیم.
ایشان مقاومت در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی
دانستند و افزودند :مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم کردن
ساخت اقتصادی کشور است که الزمه آن هم برخورد جدی با مسائل
و پیگیری امور است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه برای اصالح امور نباید چشم به خارج
دوخت،خاطرنشانکردند:چشمدوختنبهبیگانهموجبضربهبهکشورمی
شود که نمونه آن را در برخورد اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :ما با اروپایی ها ،مشکل و دعوایی
نداشتیم اما آنها به هیچیک از تعهدات خود عمل نکردند و نمی کنند و در
عین حال مدام ادعا می کنند که ما به برجام پایبند هستیم.
ایشان با تأکید بر اینکه عالوه بر دولت ،مردم نیز باید برای حل مسائل
اقتصادی ،نقش آفرینی کنند ،گفتند :مردم با خرید محصوالت داخلی
و استمرار حمایت از کاالی ایرانی ،پرهیز از اسراف ،توجه نکردن به
شایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید ،می توانند به
رونق تولید کمک کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنان خود ،در تبیین طراحی
آمریکاییها در شرایط فعلی گفتند :آنها تمام تالش خود را به کار
گرفته اند تا با فشارهای شدید اقتصادی ،اوالً نظام محاسباتی مسئوالن
را بهگونهای تغییر دهند تا آنان مجبور به تسلیم شوند و ثانیاً مردم را در
مقابل نظام قرار دهند.ایشان با تأکید بر اینکه طراحی و محاسبه آمریکا
همانند محاسبات چهل سال گذشته غلط است و به نتیجه هم نخواهند
رسید ،افزودند :آمریکاییها این بار نیز قطعاً شکست خواهند خورد و
در این موضوع تردیدی نیست .رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:
سردمداران آمریکا به دلیل بغض و کینه ای که به جمهوری اسالمی ایران
دارند ،کور شده اند و نمی توانند درست محاسبه کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به مخالفت بسیاری از صاحبنظران
در آمریکا با شیوه برخورد با ایران و گروههای مقاومت گفتند :مسئوالن
کنونی آمریکا واقعاً درک درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین
جمهوری اسالمی ندارند.
ایشانباتأکیدبراینکههیچکسنبایدازهیبتظاهری،تشرهاوهیاهوهای
آمریکا بترسد ،افزودند :ابرقدرتها معموالً کار خود را با تشر و هیاهو پیش
می برند و هرگونه جا زدن در مقابل این تهدیدها خطا است.
رهبرانقالباسالمیخاطرنشانکردند:عالوهبرآمریکا،ازثروتقارونهای
منطقه خلیج فارس نیز نباید ترسید زیرا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند :آمریکا در سال  ۱۳۵۷و قبل
از پیروزی انقالب اسالمی بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی بود و کارتر
رئیس جمهور آن زمان ،هم عقل و هم قدرت بیشتری از رئیس جمهور
کنونی آمریکا داشت و محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمور آنها بر همه
امور مسلط و کام ًال تابع بود اما ملت ایران توانست با دست خالی همان

آمریکا را شکست دهد ،ضمن آنکه جوانهای انقالبی امروز کمتر از سال
 ۵۷نیستند و عمق اندیشه انقالبی آنها نیز بیشتر است.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسالمی بیشتر نشده
بلکه نسبت به چهل سال گذشته ،آشکارتر و صریح تر شده است افزودند:
باید بدانیم ،کسی که با صدای بلند تهدید میکند ،قدرت و توانایی او به
اندازه آن صدای بلند نیست.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :دولت فعلی آمریکا عالوه بر
دشمنی صریح تر با نظام اسالمی بیش از هر دولت دیگر این کشور ،در
خدمت مصالح رژیم صهیونیستی است و به عبارتی بسیاری از سیاستهای
آمریکا در دست صهیونیستها است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادعا و جنجال مقامات فعلی آمریکا از
جملهرئیسجمهوراینکشورمبنیبراینکهسیاستهایماموجبتغییردر
ایران شده است ،گفتند :بله ،تغییر در ایران ایجاد شده اما این تغییر به این
صورت بوده است که نفرت مردم از آمریکا ،ده برابر شده است.
ایشان «دست نیافتنی تر شدن منافع جمهوری اسالمی»« ،افزایش همت
جوانان» و «افزایش آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی» را از دیگر تغییرات
درایرانبرشمردندوتأکیدکردند:سخنانمقامات آمریکایینشانگرمیزان
دوری آنها از واقعیات و محاسبات اشتباه و غلط آنها است.
رهبر انقالب اسالمی سخنان مقامهای آمریکایی درباره ایران را نشان
دهنده حماقت باالی آنها دانستند و افزودند :رئیس جمهور آمریکا می
گوید از وقتی که من آمده ام ،هر جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام
برگزار می شود باید به این فرد گفت ،اوالً روز جمعه نیست بلکه شنبه
است و ثانیاً تهران نیست بلکه پاریس است.
رهبر انقالب با اشاره به مشکالت درونی و بزرگ آمریکا در زمینه های
اجتماعی و اقتصادی افزودند :این نکته البته غالباً مورد توجه قرار نمی
گیرد اما مشکالت مهم اجتماعی و تناقض و آشفتگی در دولت آمریکا،
واقعیتی است که وضع ضعیف دشمن را نشان می دهد.
ایشان با استناد به گزارشهای رسمی مراکز دولتی آمریکا« ،وجود ۴۱
میلیون آمریکایی دچار گرسنگی و ناامنی غذایی»« ،نامشروع بودن چهل
درصد نوزادان»« ،وجود  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار زندانی (که باالترین میزان
جهانی به نسبت جمعیت است)»« ،بیشترین آمار مصرف مواد مخدر» و
«وقوع  ۳۱درصد تیراندازیهای جمعی دنیا در آمریکا» را از جمله واقعیات

فراخوان مناقصه عمومي يكمرحلهاي

منشور مقاومت خردمندانه

این کشور خواندند و افزودند :برخی ها ،آمریکا را خیلی بزرگ و پرهیبت و
دشمنیدشمن غفلت بشود اما حقیقت
خطرناک جلوه ندهند البته نباید از
ِ
آن است که آمریکا گرفتار مشکالت مختلف است.
ایشان افزودند :عالوه بر این گرفتاری های درونی ،سیاستهای غلط آمریکا
از لحاظ سیاسی و امنیتی عموماً به ضرر این کشور تمام شده و در منطقه ما،
اروپاو مواجههبابرخی قدرتهایآسیایی،آنهارادچار مشکالتبیشترکرده
است ،ضمن اینکه روند هزینه های  ۷هزار میلیارد دالری و بی نتیجه آنها
در منطقه ،همچنان ادامه دارد اگر چه دستشان در کیسه سعودی ها نیز
هست .حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به هشدار برخی صاحبنظران
آمریکایی مبنی بر اینکه فشار بر جمهوری اسالمی به جهش اقتصادی
ایران منجر خواهد شد ،گفتند :آمریکا در مواجهه با ملت ایران و استحکام
روزافزون نظام اسالمی قطعاً شکست خواهد خورد.
ایشان با اشاره به برخی که می گویند مذاکره با آمریکا چه عیبی دارد ،تأکید
سم است
کردند :مذاکره با آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام آدم نشده ّ
سم مضاعف است.
ضمن اینکه مذاکره با دولت فعلی این کشور ّ
رهبر انقالب در تبیین این واقعیت افزودند :معنای حقیقی مذاکره،
معامله و بده بستان است و آنها دقیقاً در این معامله ،دنبال نقاط قوت
ایران هستند.
ایشان افزودند :می گویند بیایید درباره موشک مذاکره کنیم ،معنای
حقیقی این حرف این است که شما باید بُرد و دقت موشک هایتان را
کم کنید تا اگر روزی شما را هدف قرار دادیم ،نتوانید جواب بدهید .اما
بدیهی است که کسی در ایران این حرف را نمی پذیرد؛ بنابراین همین
سر و صداها ادامه خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند :این مسئله بحث دین و انقالب
نیست ،بلکه هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری حاضر نیست با طرفی که می
خواهد نقاط قوت کشور را از دست او درآورد ،معامله کند.
ایشان در مثال دیگری در زمینه اهداف واقعی دشمن در بحث مذاکره
افزودند :عمق راهبردی سیاسی و امنیتی برای هر کشوری مسئله ای
حیاتی است ،برای ما نیز عمق راهبردی در منطقه خیلی مهم است ،آنها
از این مسئله ناراحتند و می خواهند بر سر عمق راهبردی بسیار خوب
ایران با آنها معامله کنیم؛ آیا کسی می پذیرد؟
رهبر انقالب تأکید کردند :براساس این واقعیات اصل مذاکره با آمریکا
حتی با کسی که آدم حسابی باشد غلط است و مذاکره با اینها که به هیچ
چیز از جمله اخالق و قانون و عرف بین المللی پایبند نیستند ،مسخره
است و مطلقاًمعنا ندارد .حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :البته در عقالی
ما کسی دنبال مذاکره نیست ،مردم هم که دنبال مذاکره نیستند ،فقط
برخی گوشه کنار حرفی می زنند.
رهبر انقالب با اشاره به نامه های رئیس جمهور قبلی آمریکا به ایشان
افزودند :اوباما که ظاهرش خیلی اتو کشیده تر از اینها بود یک نامه فدایت
شوم برای ما نوشت و بنده بعد از مدتی جوابی به او دادم ،بالفاصله نامه دوم
را نوشت ،می خواستم جواب بدهم که فتنه  ۸۸پیش آمد و او با فراموش
کردن همه آن حرف ها و ابراز ارادت ها ،با خوشحالی به حمایت و دفاع از
فتنه و فتنهگرها شتافت .رهبر انقالب با اشاره به اینکه آمریکا مجبور به
عقبنشینیدرمقابلمقاومتملتایرانخواهدشدافزودند:بحثمقاومت،
بحثبرخوردنظامینیستواینکهبرخیدرروزنامهیافضایمجازیمسئله
جنگ را مطرح می کنند ،حرف بیخود و غلطی است.
ایشان تأکید کردند :بنا نیست جنگی انجام بگیرد و انجام هم نخواهد
گرفت ،چرا که ما ابتدا به ساکن هیچگاه دنبال جنگ نیستیم و آنها هم
می دانند که جنگ به صرفهشان نیست.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند :رویارویی کنونی،
برخورد اراده هاست و چون ما اراده ای قوی تر داریم و به خدا توکل می
کنیم ،انشاءاهلل آینده خوبی در انتظار ملت است.
ایشان تأکید کردند :جمهوری اسالمی ایران به فضل الهی ،در پرتو

دکتر شيري:

تهيه مصالح و اجراي كانال هدايت آبهاي سطحي

ادامه از صفحه اول
ما قرار نیست با آمریکا ،به ویژه دولت فعلی آمریکا مذاکره کنیم ،این یعنی
از نقاط قوت خود کوتاه نمی آییم و دقیقا به همین دلیل است که جنگ
نمیشود.آنهاکهفکرمیکنندبامذاکرهسایهجنگراازکشوردورکردهاند
بدانند که این مذاکره نیست که جنگ را دور می کند ،بلکه نقاط قوت ما
اعم از وحدت ملی ،توان دفاعی و راهبرد منطقه ای ماست .اتفاقا مطالعه
تاریخ معاصر حاکی از آن است که اغلب کشورهایی که اقدام جدی نظامی
توسط آمریکا یا ناتو علیه آن ها انجام شده ،پیش از آن مشغول مذاکره با
آمریکا بوده اند .البته تصور می شود که خود آن کسانی که از دور کردن
سایه جنگ با مذاکره سخن می رانند ،خودشان واقعیت را می دانند و این
قدر هم از خرد بی بهره نیستند و این برایشان صرفا یک نمایش تبلیغاتی
است ،شاید از همین روست که رهبری هم در دیدار روز گذشته تأکید
کردند که هیچ یک از عقالی ما هم به دنبال مذاکره نیستند.
اما مخاطب سوم سخنان دیروز رهبری ،خارج از ایران است .مستکبرین و
در رأس آن ها آمریکا ،دو سال است تمام تالششان را برای ترساندن ملت و
مسئوالن ایران اسالمی کرده اند و هیچ چیز آن ها را به این اندازه خشمگین
نمی کند که ببینند هیچ عاقلی در ایران ،آن ها را جدی نمی گیرد .وعده
برتری و علو بر دشمن ،هم منطق اسالمی و قرآنی دارد که فرمود َ «:وال
ِنين  /و سست نشوید و غمگین
ون إِن ُكنتُم ُمؤم َ
تَ ِهنوا َوال تَح َزنوا َوأَنت ُُم األَعلَ َ
نگردید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید» و هم منطق محاسبات عقل
بشر .به راستی ،آمریکا چرا باید خود را درگیر نبردی کند که از نتیجه آن
بی اطالع است!
از سوی دیگر ،ما هم به دنبال جنگ نیستیم ،البته می جنگیم اما جنگ
امروز ،جنگ اراده هاست و در نبرد اراده ها ،از آن جا که ما به خدا توکل
کرده ایم ،حتما پیروزیم ،ان شاءاهلل.

بلوار حمزه سيدالشهدا مكيآباد

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

نوبت اول

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات (شرح مختصر :تهيه مصالح و اجراي كانال هدايت آبهاي
سطحي بلوار حمزه سيدالشهدا مكيآباد) به شماره  2098005674000016را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت
برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است
مناقصهگران در صورت عدم عضويت قبلي ،مراحل ثبتنام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را
جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ  1398/02/25ميباشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :ساعت  18روز دوشنبه تاريخ 1398/03/06
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاريخ 1398/03/16
زمان بازگشايي پاكتها :ساعت  18روز شنبه تاريخ 1398/03/18
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتها
الف :آدرس سيرجان ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  -مركز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/1 :
خ ش98/2/25 :

آگهي مزايده عمومي فروش امالك و مستغالت
نوبت اول

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

رديف

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه هر مترمربع (ريال)

قيمت كل (ريال)

سپرده شركت در مزايده (ريال)

1

8447/61

2/500/000

21/119/025/000

1/055/951/250

 -1قيمت پايه قطعات و سپرده شركت در مزايده بابت هر قطعه كه بايستي به صورت واريز به حساب  3100003361004بانك ملي شعبه شهرداري سيرجان و يا به
صورت ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر باشد.
 -2در صورتي كه برندگان حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 -3به پيشنهادات مخدوش ،مشروط ،ناقص رسيدگي نخواهد شد.
 -4ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده موجود ميباشد.
 -5شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مجاز و مختار است.
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است:
 -1برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ميباشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در صورت وجود هزينه
مربوطه) ،پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ،ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايدهگران محترم از اين طريق امكانپذير ميباشد.
 -2كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات ،شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومي سامانه مزايده قابل مشاهده ،بررسي و انتخاب ميباشد.
 -3عالقمندان به شركت در مزايده ميبايست جهت ثبتنام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شمارههاي ذيل تماس حاصل نمايند:
مركز پشتيباني و راهبري سامانه021-41934 :
دهگر موجود است.
اطالعات تماس دفاتر ثبتنام ساير استانها :در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبتنام/پروفايل مزاي 
تاريخ انتشار نوبت اول98/2/25 :
تاريخ انتشار نوبت دوم98/3/1 :
خ ش98/2/25 :

مديريت ارتباطات شهرداري سيرجان

پستبانکايران بيش از 24هزار ميليارد
ريال تسهيالت به بخشهايICT
کشاورزيوصنعتومعدنپرداختميکند
مديرعاملپستبانکايرانباتشريحقراردادهاياعتبارياينبانکباوزارت
جهادکشاورزيوصنعت،معد نوتجارتگفت:اينبانکبراساسقراردادهاي
منعقده با اين وزارتخانهها مبلغ  24هزار  288ميليارد ريال تسهيالت به
فعاالن اقتصادي درسال جاري پرداخت ميکند.به گزارش روابطعمومي
پستبانکايران،دکتر شيري افزود :براساس قرارداد منعقده بين اين بانک
و جهادکشاورزي و درراستاي بند الف تبصره  18قانون بودجه سال 1398
کشور ،اعطاي تسهيالت تا سقف 11هزار و  534ميليارد ريال شامل؛ سه
هزار و  500ميليارد ريال تسهيالت سرمايه در گردش ازمحل منابع بانک
با يارانه سه درصد و پرداخت مابقي نيز با تلفيق 50درصد از محل منابع
بانکو 50درصدازمنابعصندوقتوسعهمليانجامميشود.ويدرخصوص
اولويت طرحهاي اين بخش تصريح کرد :براساس اين قرارداد مبلغ  5هزار و
614ميلياردريالبرايبرنامههايتوليدوايجادفرصتهايشغليبرمبناي
رسته فعاليتهاي الويت دار بخش کشاورزي ،دو هزار ميليارد ريال براي
بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي ،مبلغ  420ميليارد ريال براي پروژه
ارتقاي معيشت مناطق مرزي ازطريق توسعه باغات در استانهاي مرزي
کشور و مبلغ سههزار و 500ميليارد ريال در قالب سرمايه گردش پرداخت
ميگردد.مديرعامل پستبانکايران درخصوص قرارداد اين بانک با وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نيز گفت :براساس قرارداد منعقده و درراستاي
بند الف تبصره  18قانون بودجه سال  1398کشور ،پرداخت تسهيالت
به مبلغ  12هزار ميليارد ريال توسط اين بانک پيشبيني شده که مبلغ 6
هزار ميليارد ريال ازمحل منابع بانک و  6هزار ميليارد ريال ازمحل منابع
صندوق توسعه ملي تأمين ميشود.

آگهي فراخوان عمومي مناقصه يكمرحلهاي
توام با ارزيابي كيفي مناقصهگران -نوبت دوم

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

شهرداري سيرجان در نظر دارد نسبت به فروش بخشي از پالك ثبتي  649فرعي از  6518اصلي بخش  37كرمان واقع در اراضي  25هكتاري شهرداري روبروي
منطقه ويژه اقتصادي به مساحت  8447/6مترمربع (خارج از محدوده قانوني ،داخل حريم استحفاظي و فاقد كاربري) با قيمت پايه كارشناسي از طريق مزايده
عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهرهگيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( )setadiran.irو با شماره مزايده  2098005674000002به صورت
الكترونيكي به فروش برساند.
تاريخ انتشار آگهي - 98/2/25 :مهلت دريافت اسناد مزايده 98/03/12 :ساعت  - 10تاريخ بازديد98/02/26 :
مهلت ارسال پيشنهاد 98/03/12 :ساعت  - 14تاريخ بازگشايي - 98/03/12 :تاريخ اعالم به برنده98/03/12 :
شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده

ایستادگی ،هوشیاری و اراده ملت و مدیریتها و تدابیر جدیدی که رئیس
جمهور محترم اشاره کردند پیروز این میدان خواهد بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای روحانی رئیس جمهور گفت:
سال  ۹۷سال سختی برای مردم کشورمان بویژه از لحاظ فشار بر معیشت
و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود.
رئیس جمهور به افتتاح طرح های بزرگ در سال های گذشته از جمله
افتتاح  ۱۵فاز پارس جنوبی اشاره کرد و گفت :در این مدت بزرگترین
پاالیشگاه میعانات گازی که در خاورمیانه بینظیر است ،افتتاح شد که
موجب تولید دو برابری و خودکفایی در تولید بنزین شد.
آقای روحانی از افتتاح بزرگترین طرح های مربوط به ارتباطات ،راه و
راه آهن و همچنین اتصال چهار استان به راه آهن سراسری خبر داد و
با یادآوری بهبود تراز تجاری محصوالت کشاورزی به بارش باران های
بی سابقه اخیر اشاره کرد و گفت :عالوه بر افزایش خرید تضمینی گندم،
افزایش تولید دانه های روغنی و خودکفایی در تولید گندم ،در زمینه
کشت گلخانه ای از  ۸هزار و  ۸۰۰هکتار به  ۱۵هزار هکتار رسیده ایم و
در آینده به  ۲۰هزار هکتار خواهیم رسید.
آقایروحانیبهافزایشسهتاپنجبرابریپرداختیمستمریبگیرانکمیته
امداد و بهزیستی اشاره کرد و افزود :در زلزله کرمانشاه در مدت  ۱۴ماه ،سه
و نیم میلیون متر مربع ساختمان سازی شده که این کاری بسیار بزرگ
است .رئیس جمهور با تاکید بر نیاز به وحدت و اتحاد در کشورگفت:کاری
که ملت و مسئوالن در ماجرای سیل انجام دادند بی نظیر بود و به وحدتی
شبیه آنچه که در ماجرای سیل شاهد بودیم نیاز داریم چرا که آن اتحاد
توانست یک تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند.
آقایروحانیبابیاناینکهمردمدرفشارهستندوبایدبهمعیشتآنانتوجه
ویژه کرد ،افزود:اگر بتوانیم در کاالهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم می
توانیم مشکالت مردم را در زمینه معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه با متحد بودن می توانیم از معضالت عبور کنیم،
معیار دوستی در درون نظام را اعتقاد و التزام به قانون اساسی برشمرد و
افزود :اگر هر کسی به قانون اساسی پایبند باشد و همه ظرفیت های قانون
اساسی بکار گرفته شود می توانیم از مشکالت عبور کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به تصمیم آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت
ایران و اخالل در صادرات غیرنفتی ،و فشار روانی و تبلیغی ،افزود :با ایثار و
وحدتمردموباسازماندهی،برنامهریزی،مدیریتبهتروهماهنگیبیشتر
و تمرکز در اداره کشور می توانیم از این معضالت عبور کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه
و اقتصاد امکانپذیر نیست گفت :این کار تنها در اختیار دولت نیست،
باید اختیارات متمرکز و درک مجلس و دولت از شرایط کشور و منطقه
و جهان یکسان شود.
آقای روحانی با اشاره به اینکه می توانیم به جای درآمد نفتی درآمد
غیرنفتی را جایگزین کنیم ،گفت :آمریکایی ها با محاسبات اشتباه و غلط
فکر می کردند ظرف چند ماه می توانند ملت بزرگ ایران را به زانو در آورند
و تاریخ هایی را برای این موضوع تعیین کردند اماملت ایران با استقامت،
ایستادگی و مقاومت روزها و ساعات زرینی را در تاریخ جمهوری اسالمی
ایران خلق کرد .وی با بیان اینکه ملت ،رهبری ،دولت و مجلس موجب
ناکامی دشمن شدند ادامه داد :امروز هم دشمن در پی زور و تزویر است،
صبح ناوگانش را می فرستدو شب شماره تلفن می دهد .البته ما شماره
تلفن های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه
ملت ایران انجام داده اند شماره تلفن واقعی آنهاست.
رئیس جمهور ادامه داد :اختالف ما و شما در ظلم و تجاوز نسبت به ملتها
و ملت ایران است ،توبه کنید و برگردید ،راه باز است شاید مردم ایران
از ظلم و جنایت تاریخی شما بگذرند .آقای روحانی با بیان اینکه دنیا به
بردباری ملت ایران پی برده است ،افزود :بعد از تخلف آمریکا از توافق
هسته ای به دوستانمان و اتحادیه اروپا که هر دو از ما مهلت خواسته بودند
تا به وظایفشان عمل کنند به اندازه کافی فرصت دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز باید از مسیر حقوقی استفاده کنیم و این
را دولت و شورای عالی امنیت و نظام با رهنمود رهبری آغاز کرده ،گفت:
این مسیری است که اقدام و اعالم کردیم.وی افزود :برخی به اشتباه می
گویند که  ۶۰روز مهلت دادیم تا  ۶۰روز دیگر عمل کنند در حالی که ما
از روز  ۱۸اردیبهشت عمل کردیم و  ۲تعهد را کنار گذاشتیم و  ۲تعهد
دیگر را نیز بعد از  ۶۰روز کنار خواهیم گذاشت.رئیس جمهور با تاکید بر
اینکه با مشارکت مردم ،مدارا با یکدیگر و مقاومت می توانیم به پیروزی
برسیم ،گفت:امروز در یک آزمایش بزرگ الهی قرار گرفته ایم و بی تردید
با ایستادگی و مقاومت از این مرحله عبور خواهیم کرد.
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